ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 30 iulie 2014 in şedinţa ordinara a CONSILIULUI LOCAL
al comunei DRAGOMIRESTI – judetul VASLUI .
Sedinta incepe la ora 14,00 si are loc in localul PRIMARIEI
comunei
DRAGOMIRESTI – judetul VASLUI – la convocarea PRIMARULUI prin DISPOZITIA
nr. 747 din data de 24. 07. 2014 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 11 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 4
consilieri fiind absenți motivat : consilier Iacob Danut , Rusu Vasile , Taschina Nicolae
Petru Maricel si Chirila Vasile - lipsa nemotivat .
Ca invitati sunt prezenți domnii : domnul Popescu Miriean Ioan consilier contabil
in aparatul de specialitate al Primarului , Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni si Varnacea Vasile – Sef Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești .
Ia cuvântul domnul secretar Stoinea Geani Nonel care arata ca domnul Primar Turcu
Aurel nu poate sa fie prezenta la lucrările ședinței ordinare din aceasta luna pentru ca este
in concediu medical având grave probleme de sănătate fiind planificat pentru operație .
Supune spre aprobare continutul PROCESULUI VERBAL de la sedinta
anterioara – pus la dispozitia consilierilor in timp util conform art. 42 alin. 7 din Legea nr.
215 /2001 – privind administratia publica locala , republicata ,modificata si completata
ulterior si consulta CONSILIUL LOCAL daca sunt obiectiuni .
Nefiind obiecțiuni
, CONSILIUL LOCAL
DRAGOMIRESTI
aproba
PROCESUL VERBAL in unanimitate de voturi - 11 voturi „ pentru” , 0 voturi
„contra” si 0 „abțineri”.
Propune ca , in conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr. 215/2001
– privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata – sa se
aleagă un președinte de ședința pentru 1 -3 ședințe ale consiliului local .
Domnul consilier Matei Turcanu Ioan propune ca președinte de ședința pentru 3
ședințe consecutive ale consiliului local sa fie domnul consilier ZOTA ROMEL .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul ZOTA ROMEL sa fie
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local si cu 11 voturi
pentru , 0 contra si 0 abțineri .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier ZOTA ROMEL
- ales ca
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile iulie
– septembrie 2014 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
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Domnul consilier ZOTA ROMEL
, președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
I.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier a
domului Chirila Vasile , membru a Partidului Democrat Liberal la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui .

II.

Proiect de hotărâre privind rectificarea a – II - a , a bugetului local pentru
anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .

III.

Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Grigore Benone – viceprimar comuna - propune includerea pe ordinea de
zi a acestei luni , iulie , prima luna din semestrul II 2014 a „Analiza activitate Serviciu
Situații de Urgenta Dragomirești pentru semestrul I a anului 2014 .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare modificarea ordinei de zi
care este aprobata cu 11 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier a domului Chirila Vasile , membru a
Partidului Democrat Liberal la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Viceprimar Grigore Benone care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier a
domului Chirila Vasile , membru a Partidului Democrat Liberal la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel
– secretar comuna
– care
prezenta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier a domului
Chirila Vasile , membru a Partidului Democrat Liberal la comuna Dragomireşti , judeţul
Vaslui ”.
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin
care prezintă Raportul
comisiei de validare a mandatelor din cadrul consiliului local la proiectului de hotărâre
prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
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Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administrație publica , juridica si de disciplina ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Grigori Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si
familie, munca si protec
ție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul secretar Stoinea Geani Nonel care arata ca domnul consilier Chirila Vasile ,
membru a Partidului Democrat Liberal a lipsit nemotivat la 3 sedinte consecutive ale
consiliului local din lunile aprilie , mai si iunie 2014 , acesta fiind convocat la aceste
sedinte ale consiliului local prin transmiterea invitatiei de participare in termenul legal .
Urmare a interventiilor noastre domnul consilier nu a prezentat pana la aceasta data nici un
document de scutire medicala pentru perioada lipsa .
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca domnul consilier Chirila Vasile nu
mai poate reprezenta localitatea Poiana Pietrei in consiliul local pentru motive de sanatate.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea de
drept a mandatului de consilier a domului Chirila Vasile , membru a Partidului Democrat
Liberal la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui ”. - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0

„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului
de consilier a domului Chirila Vasile , membru a Partidului Democrat Liberal la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui - in general si cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rectificarea a - II - a , a bugetului local pentru anul 2014 la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui .
Da cuvântul domnului Viceprimar Grigore Benone care prezintă expunerea de
motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea a - II - a , a bugetului local pentru
anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .”
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan
– consilier contabil
– care
prezintă raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
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proiectul de hotărâre privind rectificarea a - II - a , a bugetului local pentru anul 2014 la
comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezinta AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local la proiectul de hotarare prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si
familie, munca si protecție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administrație publica , juridica si de disciplina ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au înscris :
= domnul consilier Zota Romel care arata ca in aceasta rectificare a bugetului local sunt
inscrise sume la cheltuieli pentru alimnetarea cu apa din localitatea Vladia si Belzeni dar
acest proiect de alimentare cu apa in urma executiei trebuia sa aiba o garantie iar daca
sistemul s-a defectat in timpul garantiei atunci firca executanta trebuie sa vina sa execute
lucrarile de reparatii gratis .
Trebuia urmarit la executie sa se respecte intocmai proiectul tehnic realizat si sa se puna
teava de calitate care sa reziste la presiune si nu sa se cheltuiasca din bugetul local sume
pentru schimbat teava de distribuire .
De asemenea doreste sa afle mai detaliat pe ce lucrari s-au cheltuit sumele la cheltuieli
materiale inscrise in bugetul local .
Pentru ca sa nu se mai cheltuiasca banii din bugetul local pentru diverite activitati ca
reparatii de drumuri propune ca Primarul sa ia masuri si sa se intocmeasca Proiecte
Europene de asfaltare a drumurilor comunale si satesti , proiecte cum se realizeaza si la
alte comune din judet si din tara . Sa se puna salaritii Primariei la treaba si sa faca proiecte.
= domnul consilier Dorobat Marin care propune sa se prinda sume in bugetul local la
aceasta rectificare bugerata si pentru intretinerea drumurilor comunale din localitatile
componente ale comunei precum si pentru drumurile satesti care au fost reparate prin
acoperirea cu covor de piatra din Dragomiresti si care trebuie intretinute an de an .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca trebuie intretinut de urgenta si drumul
comunal ce leaga localitatile Radeni de satul Tulesti care este pe anumite portiuni foarte
detiorat .
= domnul consilier Grigore Gheorghe care arata ca drumul ce face legatura intre
localitatile Dragomiresti si satul Doagele este intretinut proaspat si dupa mult timp se poate
circula pe acesta in conditii normale .
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Autoritatea locala trebuie sa se implice continuu in intretinerea acestor drumuri
realizate prin decolmatarea periodica a santurilor si podetelor pentru ca inamicul nr. 1 a
drumurilor este ploaia si apa scursa de pe versanti .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca dupa studierea documentatiei pentru
sistemul de alimentare cu apa din localitatile Vladia si Belzeni s-a constantat ca
documentatia tehnica a fost respectata de catre constructor la executie , teava fiind inscrisa
in proiect de proiectant gresit , proiectant care nu mai poate fi tras la raspundere pentru ca
este decedat .
= domnul consilier contabil care da citire cheltuielilor materiale solicitate de catre
domnii consilieri si aduce la cunostiinta ca proiectul de hotarare este de rectificare a
bugetului local si nu sunt sume alocate comunei Dragomirești care ar trebui impartite pe
diferite cheltuieli ci in cel mai rau caz pot fi mutate de la un anumit capitol la altul .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind rectificarea
a - II - a , a bugetului local pentru anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 9 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 0

„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de privind rectificarea a - II - a , a bugetului local
pentru anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui in general si cu 11 voturi
„pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Analiza activitate Serviciu Situații
de Urgenta Dragomirești pentru semestrul I a anului 2014 .
Da cuvântul domnului VARNACEA VASILE - Sef Serviciu Situații de Urgenta
care prezintă Analiza activitate Serviciu Situa
ții de Urgenta Dragomirești pentru
semestrul I a anului 2014” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Baisan Vasilica care propune domnului Primar sa se folosească
beneficiarii de ajutor social pentru a tăia boschetii si crengile crescute excesiv pe marginea
drumurilor comunale pentru a putea facilita accesul autospecialei din dotare a SVSU la
cazurile aflate in dificultate .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca sunt drumuri prin localitățile comunei pe
care abia daca poți sa treci cu o caruta dar cu o autospeciala de Pompieri sau Salvare .
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= domnul Varnacea Vasile – sef Serviciu Situații de Urgenta propune ca fiecare
consilier local , in satele pe care le reprezintă sa-si treacă in agenta de lucru si activitatea
de prevenire a incendiilor care va fi folosita in desele întâlniri cu cetățenii din comunitățile
locale , sa urmărească in zonele de competenta arderile miriștilor si a vegetației uscate ,
arderile necontrolate care se executa fara a avea permis de lucru cu foc deschis .
Trebuiesc găsite fonduri pentru a se putea întreține drumurile comunale si sătești pentru
a se putea circula si a putea interveni in timp optim in bune condi
ții in toate localitatile
comunei .
= domnul contabil Popescu Miriean Ioan care arata ca in rectificarea bugetara din
aceasta luna s-au prins si sume pentru finalizarea lucrărilor la Remiza pentru Autospeciala
pentru ca se aproprie sezonul rece si lucrările trebuie terminate .
= domnul Grigore Benone care arata ca in urma ploilor din acest an au fost stricate mai
multe drumuri comunale si s-a reusit repararea celor mai grave .
Se vor depune eforturi pentru decolmatarea si repararea tuturor cailor de acces din
comuna , cu beneficiarii de ajutor social , cu utilaje inchiriate si chiar cu cetatenii comunei
care au proprietati pe raza comunei .
Nemaifiind alte interventii si luari de cuvant se trece la votarea Analizei activitatii
Serviciului Situații de Urgenta Dragomirești pentru semestrul I 2014 in general si cu 9
voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Grigore Gheorghita care doreste sa afle cand intra in actiune
Proiectul European cu privire la salubrizarea localitatilor judetului Vaslui , pentru ca este o
perioada mare de timp de cand sunt depozitate recipientele de gunoi dar nu se amplaseaza
in satele componente ale comunei .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca proiectul cu privire la salubrizare
trebuie sa înceapă după ce se cunoa
ște firma care va asigura transportul acestor deșeuri
prin licitație publica organizata la nivel de județ .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , ZOTA ROMEL
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

